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Tilstede Øyvind Togstad, Sindre Eikli, Oddvar Ustad, Kristine Eker, 
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Fravær Nils Høeg 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
02/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.11.2011 Ingen merknader 
03/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk  
• Dugnadslister egne arrangement for serieperiode 2 

utsendes fortløpende.    
Marked/økonomi v/ Oddvar Ustad 
• Gode tilbakemeldinger på gjennomførte varetellinger. 
• Noe utestående ifm treningsavgift og kalendersalg. 
• Budsjett 2012; Budsjettforslag legges fram for 

hovedstyret 10.01.2012. Evt endringer tas inn før 
budsjettforslaget legges fram for håndballavdelingens 
årsmøte 20.02.2012. Endelig budsjett vedtas i 
hovedlagets årsmøte 28.03.2012. 

• Presisering av tidligere styrevedtak 34/2010; Penger 
som det enkelte lag har tjent på dugnadsarbeid, 
tilfaller den enkelte spiller som har vært representert 
ved arbeidsoppdraget. Pengene kan disponeres til 
turneringer, reiser og avslutninger.  

Sportslig  
• COOP Prix Julecup 2011 – evaluering; Noe uklar info til 

kiosk. Vanskelig å skaffe nok personer til sekretæriat 
mv. Dugnadslister må komme ut tidligere neste år. Må 
også se nærmere på målgruppe for turneringen.  

• Byåsendag 19.januar 2012; Gjelder J10, J12 og J14. 
Naboklubber inviterte, info utsendt. Trenerkurs med 
Valery Putans for OIF-trenerne. 

• Gjensidige Håndballskole uke 8/2012; 120 plasser til 
disp, kun elektronisk påmelding aksepteres, 
instruktører og opplegg ordnes, matservering mv ok. 

• Mini-/B10-turnering 10.mars 2012; Invitasjon og 
påmelding lagt ut, påminning sendes ut medio februar 
2012. Minileder, i samarbeid med Teknisk Leder, 
sørger for at dugnadslister bemannes 

Materiell v/Berit Kvåle 
• Klubbjakker mottatt, deles ut fortløpende. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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04/12 Årsmøte 20.febraur 2012 kl.19:00, Orklahallen 
• Beretninger sendes Styreleder innen 01.februar 2012. 

Årsmøtepapirer utarbeides av Styreleder. Annonsering 
gjøres felles for alle avdelingene i OIF. 

• Valgkomiteen har fått beskjed om å sette i gang sitt 
arbeid med styresammensettingen. 

Tatt til etterretning 

05/12 Eventuelt 
• Felles avslutning i Orkdal Rådhus mars 2012; endelig 

dato avklares, Sindre Eikli bestiller lokaler. 
• Avslutningsturnering sesongen 2011-2012 blir Adecco 

Yngres Cup på Elverum 20.-22.april 2012. Info til OIF-
lagene sendes ut fortløpende 

• RMN Talentsamlinger sommeren 2012; alle tre 
samlingene lagt til Orkanger. Noe dugnadsarbeid mht 
overnatting og bespisning må påregnes 

• Julekalenderne; sluttregnskap innsendt til 
Lotteritilsynet 

• Neste styremøte er mandag 20.febraur 2012 kl.18:00, 
Orklahallen. 

Alle saker under 
Eventuelt tatt til 
etterretning 

 
 


